
Приложение № 5 към чл. 28 от  ВПКПИПФТ на ОАСО 

ЧЕК-ЛИСТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТ 
 

1. КЛИЕНТ (ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И ЕГН/ЕИК): 

 
……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. ☐ Лично 

☐ Чрез пълномощник (имена и ЕГН): 

1. ……..………………………………………………………………………………… 

2. ..……………………………………………………………………………………… 

3. ..……………………………………………………………………………………… 

3. ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТА БЯХА ИЗИСКАНИ/СЪБРАНИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ: 

З а идентификация на физически лица: 

☐ Документи за самоличност на физически лица, на 
представляващи, на действителни собственици и на 
пълномощници на юридическото лице 

☐ Проверка на идентификацията на физическите лица 
съгласно чл. 14 от Правилата 

☐ Пълномощно, в случаите, когато клиентът се 
представлява чрез пълномощник 

☐ Декларация за видна политическа личност 
(Приложение № 1) 

☐ Въпросник за събиране на информация и оценка на 
клиента (Приложение № 3) 

☐ Декларация за произход на средствата (Приложение 

№ 4) 

☐ В случаите по чл. 25, ал. 1 от ППЗМИП (разширена 
комплексна проверка) – проверка във вътрешни или 
външни бази данни дали лицето е лице по чл. 36 от 
ЗМИП (ако е приложимо) 

☐ IP проверка при дистанционна идентификация 

☐ Други …………………………………………………………………………….. 

З а идентификация на юридическо лице: 

☐ Справка от публичен търговски/дружествен регистър 

☐ Учредителен акт, устав, дружествен договор 

☐ Проверка на идентификацията на юридическото лице 
съгласно чл. 14 от Правилата 

☐ Декларация за действителен собственик 
(Приложение № 2), ако е необходимо 

☐ Въпросник за събиране на информация и оценка на 
клиента (Приложение № 3) 

☐ Декларация за произход на средствата (Приложение 
№ 4) 

☐ Копие от лицензия/разрешение/удостоверение за 
регистрация, ако дейността подлежи 

☐ Други …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

4. НА БАЗА СЪБРАНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ УСТАНОВИХ, ЧЕ КЛИЕНТА Е: 

- От страна в списъка на ЕК или на FATF с високорискови държави ☐ Не ☐ Да: …………………………………………… 

(при отговор „Да“, моля посочете държавата) 

- Лице по чл. 36 от ЗМИП (видна политическа личност или свързано лице) ☐ Не ☐ Да; 
- Кредитна институция или лице по чл. 4, т. 5, 8 – 11 от ЗМИП от Република България или от държава – 

членка; държавен или местен орган на РБ; институция от ЕС ☐ Не ☐ Да 

5.     НИВО НА РИСК: ☐ Ниско ☐ Средно ☐ Високо 

6. НА БАЗА НИВОТО НА РИСК БЕШЕ ИЗВЪРШЕНА: 

☐ Опростена комплексна проверка    ☐ Стандартна комплексна проверка ☐ Разширена комплексна проверка 

7. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ И УСТАНОВЕНИ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗШИРЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА: 

- Наличие на негативна публична информация ☐ НЕ ☐ ДА 

- Проверка на идентификация на действителен собственик ☐ НЕ ☐ ДА 

- Клиентът действа от свое име и за своя сметка ☐ НЕ ☐ ДА 

- Клиентът действа от името и/или за сметка на трето лице ☐ НЕ ☐ ДА 

- Съвпадение с лица от Консолидирания списък на лица във връзка със ЗМФТ по Приложение № 15 

☐ НЕ ☐ ДА (при отговор „ДА“, незабавно уведомяване на ДАНС и органите по чл. 9 ЗМФТ) 

- ДРУГИ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

8. ИЗВЪРШИЛ ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО, ПРОВЕРКАТА НА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА И КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА РИСКА: 

Име: …………………………………………………… Подпис: ………………………… Дата: ……………….…….. Час: …………………….…… 

 


